
أعلنت شركة السور لتسويق الوقود عن. إطالق 
خدمة “ Alfa Pay “ للمرة األول��ى في الكويت ، 
والتي تعد األول��ى من نوعها بني شركات التزود 
بالوقود اخلاصة واحلكومية ، والتي من شأنها 
توفير الوقت واجلهد ومنع التحايل ومنع خرق 

األمن والسالمة.
وقالت الشركة في ،بيان صحفي ، أن تلك اخلدمة 
تستهدف التزود بالوقود عبر تقنية متطورة في 
كافة محطات ألفا في كل ربوع الكويت، في خدمة 
ملستهلكي التزود بالوقود في كافة محطات عالمة 

“ الفا “ التجارية . 
وأف���ادت ال��س��ور أن البرنامج يسمح للعميل 
بدخول احملطة والتزود بالوقود دون احلاجة إلى 
عمالت نقدية أو البطاقات البنكية واالئتمانية أو 
بطاقات التزود بالوقود املختلفة، الفتة ال��ي أن 
البرنامج يسمح للعميل بدخول احملطة والتزود 
بالوقود دون احلاجة إل��ى العمليات البنكية او 

السيولة النقدية .
وأض��اف��ت أن اخل��دم��ة تتيح التعرف على كل 
بيانات العميل املسجلة لدى النظام ونوع السيارة 
ورقمها ونوعية  الوقود وأي خدمات أخرى يطلبها 

العميل. 
وذكرت السور أن اخلدمة تتوافر في محطات ألفا 
ويتم التعامل في عملية التزود بالوقود بطريقة 
أوتوماتيكية تهدف ملنع التحايل على العميل في 
عملية التزود بالوقود ومنع اختراق نظم األمن 

والسالمة . 
وحول مميزات اخلدمة والتعامل بها ، أشارت 
الشركة إلى أن نظام اخلدمة محكم وسهل التعامل 
ومميزاته عديدة والتي من بينها أنه يتم إرسال 
رس��ال��ة الكترونية عبر البريد االلكتروني أو 
الهواتف الذكية  للعميل توضح له كافة البيانات 
اخلاصة بالتزود من حيث كميات ون��وع الوقود 

واحملطة التي مت التزود من خاللها ونوع السيارة 
واخلدمات التي طلبها العميل. 

وقالت السور  إن النظام اجلديد يتكون النظام 
 TAG– م��ن وح���دة تخزين معلومات صغيرة
قطرها ( 20 - 50 مم( يتم تثبيتها على السيارة 
بالقرب من فتحة التزود بالوقود أو اخلزان ، كما 
ميكن لوحدة التخزين أن حتمل رقم التعريف الذي 
يرتبط بالنظام الرئيسي في مكان العميل، حيث 
يتم تخزين بيانات العميل بشكل آمن ، كما ميكن 
ق��راءة وح��دة البيانات TAG السلكًيا عبر نظام 

قارئ اليدات الالسلكي. 
 Alfa وأضافت أن نظام التحكم بالوقود من
Pay هو نظام متوافق مع تطبيقات الكمبيوتر ، كما 
تخزن املعلومات على الشريحة جلميع املركبات 
املشتركة بالنظام بحيث تظهر أسم مالك املركبة 
واحتياجه من الوقود مل��لء املركبة ومت حتديث 
البيانات بشكل آل��ي ونقلها بني جميع محطات 

اخلدمة التابعة للشركة السور.

أعلنت شركة ش��ورى لالستشارات 
الشرعية ع��ن استكمال استعداداتها 
لتنظيم مؤمتر ش��ورى الفقهي الثامن 
ال���ذي سيعقد حت��ت رع��اي��ة وحضور 
معالي الدكتور محمد يوسف الهاشل 
محافظ بنك الكويت املركزي في الفترة 
من 8-9 ديسمبر املقبل بفندق الفور 
س��ي��زون ب��دول��ة ال��ك��وي��ت، ومبشاركة 
دولية من أبرز علماء الشريعة وخبراء 
الصناعة املالية اإلسالمية واملجامع 

الفقهية واملجالس الشرعية.
وقال الشيخ عبد الستار القطان املدير 
العام للشركة أن القيمة املضافة ملؤمتر 
شورى الفقهي تكمن في جتاوز أهدافه 
م��ج��رد فتح امل��ج��ال لتأصيل منتجات 

التمويل اإلس��الم��ي واالب��ت��ك��ار لتقدمي 
منتجات جيدة؛ حيث يتطلع املؤمتر إلى 
إقرار منتجات تتمتع باملرونة والسهولة 
في التعامل مع العمالء، وهو ما يتطلب 
م��ن علماء الشريعة وخبرائها إث��راء 
النقاش ح��ول التطوير االبتكاري في 

صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية.
وذكر القطان أن رعاية بنك الكويت 
امل��رك��زي للمؤمتر ف��ي دورت���ه الثامنة 
تعكس االهتمام والرعاية التي تلقاها 
الصناعة املصرفية ف��ي الكويت ومن 
ضمنها الصناعة املصرفية اإلسالمية، 
كما تبرز جهود بنك الكويت املركزي في 
حث الصناعة املصرفية االسالمية على 
مزيد من التطور وال��ري��ادة، والتحلي 

برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ 
ري����ادة ال��ك��وي��ت ف��ي ال��ع��م��ل املصرفي 
اإلسالمي من خالل ما يصدره من قرارات 
وتعليمات رقابية يذكر منها على سبيل 

املثال تعليمات حوكمة التدقيق والرقابة 
الشرعية التي تعد األول���ى عامليا في 
هذا الشأن فضال عن البرامج التدريبية 
املتخصصة وتنظيم املؤمترات العاملية 

حول املالية اإلسالمية وسبل تطويرها.
وأوض��ح الشيخ القطان ان املؤمتر 
سيناقش جملة من أبرز منتجات التمويل 
اإلسالمي على مدى يومني متتالني من 
خالل ثالث جلسات عمل تتناول بالبحث 
وال���دراس���ة امل��وس��ع��ة منتج املشاركة 
املتناقصة لتمويل األص���ول الثابتة، 
والتكييف الفقهي لألسهم، والدخول 
بعقود البيع أو اإلجارة التي تفرض فيها 
غرامة تأخير، وال يقبل الطرف املشروط 

له حذفها.

ينعقد حتت رعاية محافظ بنك الكويت املركزي

القطان: »شورى الفقهي« يتطلع إلى إقرار 
منتجات تتمتع باملطابقة الشرعية 

عبر  ن��ص��ي��ة  رس���ال���ة  إرس�����ال 
أو  اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي  ال����ب����ري����د 
ال����ه����ات����ف ال�����ذك�����ي ل��ل��ع��م��ي��ل

ت���ق���ن���ي���ة م����ت����ط����ورة ل���ل���ت���زود 
ب�����������ال�����������وق�����������ود وال��������ت��������ع��������رف 
ع�����ل�����ى ال����ع����م����ي����ل ع�������ن ب���ع���د
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تتوافر بطريقة أوتوماتيكية

 »Alfa Pay »السور« تطلق خدمة » 
للمرة األولى مبحطات الوقود بالكويت

أعلنت الشركة الوطنية 
العقارية، عن نتائجها املالية 
لألشهر التسعة األول��ى من 
ع���ام 2019، ح��ي��ث حققت 
الشركة صافي أرباح بلغت 
9.5 مليون دينار كويتي، 
في حني بلغت ربحية السهم 

6.97 فلس للسهم الواحد. 
 وب���ل���غ���ت اإلي���������رادات 
التشغيلية لألشهر التسعة 
األول��ى 11.7 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي، وب��ل��غ��ت األرب���اح 
ق��ب��ل ال��ف��وائ��د وال��ض��رائ��ب 
واالس��ت��ه��الك واإلط��ف��اء 17 

مليون دينار كويتي. وبنهاية الفترة ذاتها، بلغ 
إجمالي أصول الشركة 467.4      مليون دينار 

كويتي.
وق��ال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
وال��رئ��ي��س التنفيذي، فيصل جميل سلطان 
العيسى: “تواصل الشركة الوطنية العقارية 
تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وضعها 
النقدي م��ن خ��الل تخفيض مستوى ديونها 
الى أقل من 100 مليون دينار كويتي وتقليل 
املصاريف ال��ى احل��د األدن��ى، مع التركيز على 
حتسني أداء أص��ول��ه��ا التشغيلية وتطوير 
مشروعيها الضخمني مجمع رمي م���ول في 

أبوظبي ومشروع جراند هايتس مصر.”   
وقد أحرزت الشركة تقدما في عملية تطوير 
مجمع رمي م��ول ال��واق��ع في جزيرة ال��رمي في 
أبو ظبي والذي يعد من أكبر مشاريع التجزئة 
والتسلية وتناول الطعام والترفيه حيث يضم 
أكثر من 450 متجراً سيستقطب كبرى العالمات 
التجارية العاملية واإلقليمية التي سبق أن أكّدت 

تأجيرها في املجمع. 

 أما في مصر، بلغ مشروع 
ج���ران���د ه��اي��ت��س السكني 
املتكامل والضخم مرحلة 
متقّدمة من التطوير وتسليم 
ال��وح��دات السكنية. وميتد 
ه��ذا امل��ش��روع على مساحة 
إج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ أرب��ع��ة 
م��الي��ني م��ت��ر م��رب��ع يلبي 
االحتياجات السكنية لعدد 
السكان املتنامي في القاهرة 

وضواحيها. 
 وأض��اف سلطان: “ُيعد 
ك���ل م���ن م��ج��م��ع رمي م��ول 
ومشروع جراند هايتس من 
االستثمارات الواعدة التي ستمّكن الشركة من 
تعزيز مركزها املالي عبر تنويع مصادر دخلها 

التشغيلية في السنوات القادمة”. 
 كما وتدير الشركة الوطنية العقارية في 
الكويت مشروع الواجهة البحرية سوق شرق 
ومنتجع اجل��ون. وفي األردن، متتلك الشركة 
وتدير مجمع جنوب العقبة االستثماري الذي 
يوفر مساحات مخصصة للتخزين واملصانع 
والشركات واخلدمات اللوجستية على مساحة 
1.5 مليون متر مربع وف��ي مناخ استثماري 
جذاب ُيسّهل الوصول لألسواق الدولية ويتمتع 
بفوائد اتفاقيات التجارة احلرة. وفي ليبيا، ُيعد 
مشروع بالم ريزيدانس السكني من املشاريع 
األكثر أماناً ورقياً مبوقعه على ساحل البحر 
األب��ي��ض املتوسط ف��ي منطقة ج��ن��زور، إح��دى 
ض��واح��ي العاصمة طرابلس. وف��ي ال��ع��راق، 
ُتشّغل الشركة عقاراً يتم تأجيره وتعمل كذلك 
على ف��رص استثمارية ج��دي��دة ب��ال��ق��رب من 
الطريق ال��دائ��ري األكبر واألكثر ازدح��ام��اً في 

مدينة إربيل. 

2019 في األشهر التسعة األولى من 

»الوطنية العقارية« حتقق
9.5 مليون دينار أرباحًا صافية  

فيصل العيسى

»كي جي ال«: »نظام سلسلة 
4.0« حتويل حقيقي  اإلمداد 
باستخدام رقمنة اجليل التالي

 )KGL( قالت شركة شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة
أنه  مبجرد ما مت التحكم في الرقمنة في كافة العمليات التجارية 
التي يتم القيام بها حالياً، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت 
مضى أن الدور سيأتي على صناعة اخلدمات اللوجستية. وذكر 
%94 من الشركات الرائدة في مجال سلسلة اإلمداد أن التحول 
الرقمي سوف يجعل إدارة سلسلة اإلم��داد مختلفة متاماً. وقد 
قفزت الشركات قفزات نوعية واح��دة تلو األخ��رى من خالل 
التجارب لتجعل العمليات أكثر بساطة وأكثر سالسة وكذلك في 
مجال تطوير اخلدمات ومناذج األعمال وتقليل تأثير الفجوات 
املوجودة في املواهب عن طريق رقمنة كل جانب من جوانب 

العمليات والتطوير، وهذا ما فعلناه نحن أيضاً.
 )KGL( وتسعى شركة رابطة الكويت واخلليج القابضة 
جاهدة لتطبيق الرقمنة على نطاق واسع من أجل تقليل التكاليف 
وزي��ادة توفير املنتجات، األم��ر ال��ذي سيكشف عن العديد من 

األسواق املتاحة والفرص التجارية التي لم يتم اكتشافها بعد.
وتعمل الرقمنة على تغيير بيئة تفاعالت العمالء من البداية 
إل��ى النهاية، وق��د اح��رزت تقدماً في التطورات التكنولوجية 
اجلديدة لسالسل اإلم��داد مبعدل واح��دة في كل م��رة. واملقالة 
التالية ستأخذ زم��ام امل��ب��ادرة في تكامل سالسل اإلم���داد مع 
التكنولوجيا احلديثة واملمارسات التجارية املستدامة. وأهم 
ميزة في سلسلة اإلمداد 4.0 في شركة رابطة الكويت واخلليج 
القابضة )KGL( هي تطور سالسل اإلمداد التقليدية وحتولها 
إلى نظام بيئي يشتمل على سلسلة إمداد مرنة ومتصلة وذكية 

ومبسطة.
وعندما ال تكون سالسل اإلمداد آلية فإنها تكون رتيبة ومعقدة. 
 )AI( ولكن عندما تدعم الروبوتات املتطورة والذكاء الصناعي
سالسل اإلمداد فإنها تتطور لتصبح أكثر اتساًقا وسالسة وأكثر 
تقدماً وربحية. وتتم برمجة الروبوتات املتطورة لتحل محل فرق 
العمل البشرية ألداء املهام بشكل أكثر كفاءة خاصة في احلاالت 
التي تتجاوز فيها املهام مستويات السالمة البشرية ويحتاج 
األمر إلى تقدمي الروبوتات لكي تكون في وجه املدفع بدالً عنها. 
وقد ذكر أحد التقارير أن %4 فقط من املنظمات تستخدم الذكاء 

الصناعي في سالسل إمدادها.

»أسواق املال« حتذر
من ظاهرة انتشار

 ممارسات االحتيال املالي
انطالقاً من دور هيئة أس��واق امل��ال التوعوي وتنفيذاً ألحد 
أهدافها الرئيسية ال��واردة في املادة الثالثة من قانون إنشائها، 
وحتديداً الفقرة السابعة منها والتي تنص على “ توعية اجلمهور 
بنشاط األوراق املالية واملنافع واملخاطر وااللتزامات املرتبطة 
باالستثمار في األوراق املالية وتشجيع تنميته”، فإنها تلفت 
عناية اجلمهور مبا في ذلك املستثمرين واملتعاملني بأنشطة 
األوراق املالية واملهتمني بدخول عالم االستثمار بشتى صوره 
ومجاالته إلى ضرورة توخي أقصى درجات احليطة واحلذر  إزاء 
قيام أشخاٍص وشركاٍت وهمية أو مجهولة وجهات غير مرخصة 
باستخدام وسائل االتصال املتاحة السيما املواقع اإللكترونية 
ووسائل التواصل االجتماعي واالتصاالت الهاتفية والرسائل 
النصية القصيرة وغيرها للترويج خلدماٍت استشارية واإلعالن 
عن منتجاٍت استثمارية ومالية مشبوهٍة وعالية املخاطر دون 
احلصول على التراخيص الالزمة أو خضوعها لرقابة جهاٍت 
رسمية، ونشر إعالناٍت زائفة ودع��واٍت مضللة لالستثمار في 
املعادن أو السلع أو النفط أو ال��ت��داول في األوراق املالية في 
البورصة احمللية أو في بورصاٍت خارجية، أو العمالت الرقمية 
التي سبق للهيئة أن حذرت من تعامالتها نظراً لعدم خضوعها 
جلهاٍت تنظيميٍة أو رقابية تقدم احلماية املطلوبة للمتعاملني 

فيها.
كما تؤكد للجمهور  أن دعوات االستثمارات اآلمنة املضمونة 
ال��واردة من تلك اجلهات وما تعد به من دخل إضافي و عوائد 
مذهلة وأرباح سريعة خالل أوقاٍت قياسية ال تتوافق بحاٍل من 
األحوال مع قواعد االستثمار الصحيح وأدوات��ه، و ال تخرج عن 
نطاق ممارسات “االحتيال املالي” الهادفة لسلب أموال اآلخرين 
على ح��ٍد س��واء واستنزاف مدخراتهم بطرٍق غير مشروعة، 
خاصًة وأن بعض تلك اجلهات يرفق عبارات الدعوة اجلذابة 
باسم الهيئة أو شعارها بطريقٍة مخالفة للقانون إليهام اجلمهور 
باحلصول على الترخيص الالزم، وميثل حافزاً إضافياً له لتلبية 
تلك الدعوات والوقوع ضحية عمليات النصب واالحتيال املالي 

واسعة االنتشار إلكترونياً في الوقت الراهن.

ب��دأ بيت التمويل الكويتى “بيتك” برنامجا 
تدريبيا متميزا وفريدا، لتاهيل وتدريب قيادى 
املستقبل ف��ى م��ج��ال التكنولوجيا والصيرفة 
الرقمية واملنتجات والتطورات التقنية فى مجال 
Fintech مب��ا ينسجم م��ع توجهات “بيتك” 
املستقبلية ويعبرعن اهتماماته وجناحاته 
امل���ت���ع���ددة ب��ه��ذا اجل���ان���ب ، وي���خ���دم اخل��ط��ط 
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات لتعزيز الرقمنة ف��ى كافة 
انشطته واعماله ، حيث يعد العنصر البشرى 
ركيزة كل تطوير واس��اس النجاح ، ولذلك جاء 
اختيار املتدربني من بني نخبة من ابرز الكويتيني 
املتفوقني واوئل اخلريجني فى اقسام التكنولوجيا 

باجلامعات احمللية والدولية .
       ويعد البرنامج ال��ذى يشمل 11 متفوقا 
مميزا من الشباب الكويتى ، االول من نوعه على 
مستوى القطاع املصرفى فى اخلليج والشرق 
االوسط ، ونسخة متطورة ونقلة غير مسبوقة فى 
مشروع “فرصة” التدريبى ، اذ يستمر نحوعامني 
، متضمنا أكثر من 30 برنامًج تدريبي وورشة 
عمل على احدث وافضل ماوصلت اليه تكنولوجيا 
املعلومات وتطبيقاتها فى املجال املصرفى ، مبافى 
ذل��ك الذكاء االصطناعى والبلوك تشني واالم��ن 
السيبرانى وال��روب��وت املصرفى وغيرها ، مع 
زيارات ميدانية الهم واكبر الشركات واملؤسسات 
املعنية بالتكنولوجيا فى العالم، من خالل زيارة 
رواد الصناعة الرقمية فى “وادى السيلكون” 
بالواليات املتحدة مثل جوجل وامازون واوراكل 
، وزي���ارة مختبرات اكبر اجلامعات االمريكية 
املتقدمة فى دراسات التحول الرقمى مثل جامعة  
بيركلى فى كاليفورنيا ، التى ستشمل املتدربني 

فى دورة متخصصة ملدة 10 ايام .      
ويتخلل البرنامج تدريب ميدانى فى ادارات 
“بيتك” ووح��دات��ه اخل��ارج��ي��ة، للتعرف على 
التطبيقات التقنية فى مختلف االسواق ، خاصة “ 
بيتك- تركيا “ الذى قطع شوطا كبيرا فى تطبيق 
العديد من االبتكارات التقنية ، ويقدم منتجات 
وخدمات عديدة مبستوى تقنى رفيع، وقد نال 
العديد من اجلوائز عى جهوده فى هذا املجال ، 
ومن بني الشركات العاملية التى سيكون للمتدربني 
فرصة زيارتها ، مقرشركة مايكروسوفت العاملية 
فى سياتل ، باالضافة ال��ى زي���ارات الى” فيس 

بوك “ و” تسال” و”ابل” وغيرها من العالمات 
التجارية العاملية املشهورة ال��رائ��دة فى مجال 

التقنية واخلدمات االلكترونية .
واك��د رئيس امل��وارد البشرية للمجموعة في 
“بيتك” فريدريك كارستنز فى كلمته للمتدربني ، 
ان “بيتك” يهتم بتدريب وتطويرموظفيه بشكل 
اساسي ودائ��م ، خاصة من ال��ق��درات الكويتية 
وباالخص من الشباب ، ومن هنا جاء هذا البرنامج 
املميز والفريد الذى يالئم مرحلة التحول الرقمى 
الى يعيشها “ بيتك”، معربا عن فخره واعتزازه 
بهذه النخبة من املتدربني ، االعلى حتقيقا للدرجات 
العلمية، واالكثر تفوقا بني نظرائهم ، مما يؤهلهم 
لتحقيق اعلى الدرجات ايضا في حياتهم الوظيفية 
في “بيتك”، مبزيد من اجلهد والعطاء وحتمل 
املسؤولية، وتطوير قدراتهم الذاتية ، ووضع 

امكانياتهم في خدمة”بيتك” وعمالئه .
وقال مدير تنفيذي ادارة املواهب في “بيتك” 
عماد مرزى ان “بيتك” أطلق البرنامج التدريبي 
اخذا في االعتبار املهارات اجليدة والتفوق العلمي 
امللحوظ للمتدربني ، وكونهم من الشباب ، ما يوفر 
فرصة بناء قيادات شابة قادرة على التعامل مع 
تطورات املستقبل وحتدياته ، وابرزها التغير 
السريع فى مجال توظيف التقنية احلديثة فى 
اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة واملصرفية ، ال��ت��ى اصبحت 
عامال اساسيا وحجر ال��زاوي��ة فى منو البنوك 
واملؤسسات املالية حول العالم ، ما جعل املنتجات 
واخل��دم��ات التقنية ا م��ن اب��رز واه��م متطلبات 
العمالء واحتياجاتهم،  نظرا ملا توفره من وقت 
وجهد ودميومة فى احلصول على اخلدمة على 
م��دار الساعة ، ومبستويات متقدمة من الدقة 

والسرعة واالمان .
واضاف بان البرنامج الذى ينفرد به “بيتك”، 
ميثل فرصة كبيرة للمتدربني التخاذ مسار وظيفي 
واض��ح ومناسب لقدراتهم، كونه يحمل فرص 
التطويراملستمر للقدرات والطاقات االبداعية 
وتنمية امل��واه��ب، مب��ا يتضمنه م��ن دراس���ات 
نظرية وتدريبات عملية، وزي���ارات ميدانية ، 
بغرض توفير فرصة االحتكاك مبختلف اخلبرات 
واألس��واق ، متوقعا ان يصبح البرنامج مساراً 
تدريبياً حتتذيه العديد من الشركات والبنوك 

الكبرى على مستوى املنطقة.

»بيتك« ُيطلق برنامجًا لتأهيل قيادى 
املستقبل فى التكنولوجيا والصيرفة الرقمية  

جانب من افتتاح البرنامج التدريبى 

»برقان« يواصل حتقيق األداء الفعال مدفوعًا 
بالنمو القوي ألنشطة أعماله في الكويت 

أك��د رائ��د عبدالله الهقهق - نائب  الرئيس 
التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - 
الكويت، أن نتائج الربع الثالث من العام 2019 
كانت واحدة من أفضل نتائج األرباع السنوية 
الثالثة للبنك على االط��الق ، حيث حقق البنك 
أرباحاً صافية بلغت 22.7 مليون دينار كويتي، 
حيث بلغ م��ع��دل النمو %10.7 على أس��اس 

سنوي. 
وأض����اف رائ���د أن ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة لفترة 
التسعة أشهر األولى من عام 2019 كانت تتسم 
بالصالبة والقوة حيث بلغت إيرادات املجموعة 
178.3 مليون دينار كويتي، كما بلغ صافي 
الدخل للمجموعة 67.5 مليون دينار كويتي. 
باإلضافة إلى ذلك شهدت محفظة القروض لدى 
البنك منواً لتبلغ إلى 4.2 مليار دينار كويتي في 
حني شهد اجمالي الودائع ارتفاعاً ليسجل 4.0 
مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2019. 
واجل��دي��ر بالذكر أن بنك ب��رق��ان ق��د استطاع 
حتقيق هذه النتائج على الرغم من ادراج نتائج 
الشركات التابعة له عن فترة ثمانية أشهر فقط 
ب��دالً من فترة التسعة أشهر التي اعتاد البنك 

إدراجها على مدار الفترات السابقة. 
ه��ذا، وق��د ب��نّي رائ���د  أن “بنك برقان” اتبع 
استراتيجية منو انتقائية مع التركيز بشكل 
رئيسي على منو األعمال التجارية في الكويت، 
وتبني منهجية ش��دي��دة احل��ذر ف��ي م��ا يتعلق  
بأنشطة البنوك التابعة، وهو ما يعكس بشكل 
واضح التدابير االستباقية التي ينتهجها البنك 
إلدارة التحديات التي تشهدها بعض األسواق 
التي تعمل بها البنوك التابعة. كما صرح رائد 
خ��الل ه��ذا امل��ؤمت��ر أن “أنه مبقدورنا أن نري 

أن الكويت حققت من��واً بواقع %7.7 مقارنة 
بانخفاض نسبته %4.8 عن نفس الفترة من 
العام السابق. وعلى مستوى املجموعة، مت 
حتقيق م��ع��دل من��و بنسبة %1.5 خ��الل هذه 
السنة مقارنة بانخفاض مقداره %6.6 السنة 

املاضية”. 
ه���ذا، وواص���ل بنك ب��رق��ان حتقيق الكفاءة 
التشغيلية. خ���الل م��ؤمت��ر احمل��ل��ل��ني، ص��رح 
نافني راجاناال – رئيس االستراتيجية وإدارة 
رأس امل��ال للمجموعة، قائاًل “إن املصروفات 
التشغيلية لبنك برقان على مستوى املجموعة 
والكويت تعتبر أقل من الفترات السابقة”. كما 
أن بنك برقان سجل أرب��اح��اً تشغيلية بقيمة 
103.6 مليون دينار كويتي عن فترة التسعة 

أشهر األولى من عام 2019. 
وعالوة على ذلك، مت تخفيض تكلفة االئتمان 
لبنك برقان بصورة كبيرة لتصل إل��ى نسبة 
%0.8 خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام 
2019، مقارنة بنسبة %1.4 عن ذات الفترة 
خالل السنة املاضية. هذا وقد قام رائد بتسليط 
الضوء على إط��ار عمل إدارة املخاطر الفعال 
لدى بنك برقان وأفاد قائالً “خالل فترة التسعة 
أش��ه��ر األول���ى م��ن ع��ام 2019، سجلت تكلفة 
االئتمان للكويت 6 مليون دينار كويتي، وبلغ 
اجمالي تكلفة االئتمان للمجموعة 26 مليون 
دينار كويتي. وباملقارنة، فان تكلفة االئتمان 
في الكويت بلغت 15 مليون دينار كويتي السنة 
املاضية، وبلغ اجمالي تكلفة االئتمان 45 مليون 
دينار كويتي، مما أدى ال��ى حتقيق انخفاض 
في تكلفة االئتمان بنسبة %43 على أساس 

سنوي”. 

نافني راجاناالرائد عبدالله الهقهق


